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Fravær
Med Lectio Elevmodul kan der føres en digital protokol via internettet for elevernes fravær. Eleverne indtaster selv 
årsager til deres fravær. Fraværet opgøres i procent ud fra allerede afholdte lektioner og allerede forefaldende 
opgaveafleveringer samt i procent på hele skoleårets planlagte lektioner og planlagte opgaveafleveringer. Det 
aktuelle elevfravær samt fraværsstatistik, varslingstidspunkter og bemærkninger kan ses af elever, lærere og 
administration via internettet. Elever kan kun se deres eget fravær.

Karakterer
Lectio Elevmodul gør det muligt for elever, lærere og administration at se karakterer via internettet. Elevernes 
karakterer og eventuelle kommentarer kan indtastes af lærerne hjemmefra og er efterfølgende tilgængelige for 
eleverne via internettet. Eleverne kan kun se deres egne karakterer.

Spørgeskemaer
Med Lectio Elevmodul kan elever, lærere og administration oprette spørgeskemaer til hinanden f.eks. i forbindelse 
med evaluering af undervisning, arbejdspladsvurdering eller afstemninger. Spørgeskemaet er kun synligt for de 
valgte deltagere.

Konsultationer
Lectio Elevmodul gør det nemt at oprette forældrekonsultationer. Administrationen opretter konsultationsdatoen 
og et tidsrum, hvorefter eleven sammen med forældrene kan indtaste sine ønsker via Lectio hjemmefra.  Efter 
tilmeldingsfristens udløb kan Lectio automatisk beregne et skema for konsultationsaftenen, som opfylder flest 
mulige behov. Herefter kan eleven og forældrene via Lectio se, hvilke ønsker der blev opfyldt.

Lectio Elevmodul
Håndtering af fravær, karakterer, spørgeskemaer og konsultationer.

Lectio Elevmodul er en udvidelse til Lectio, som er udviklet med henblik på at løse gymnasiernes 
behov for at kunne se og registrere elevernes karakterer og fravær samt for at kunne lave 
spørgeskemaundersøgelser og automatisk skemalægning af forældrekonsultationer.

Elevmodul

Grundmodul
• Skemaer
• Timeregnskab
• Lærerløn
• Bogdepot

Elevmodul
• Fravær
• Karakterer
• Spørgeskemaer
• Konsultationer

Studiemodul
• Dokumenter
• Beskeder 
• Grupper
• Studieplan

Eksamensmodul
• Indberetninger
• Planlægning 
• Skemavisning
• Beviser

Time-fagmodul
• Valgfagstilmelding
• Holdpakning
• Time-fagfordeling
• Skemalægning

Censormodul
• Afl evering
• Plagiatkontrol
• Distribution
• Karakterer

Få mere information på: www.lectio.dk
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